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Sziklay béla
(Gönc, 1921. július 27. – budapest, 2003. szeptember 11.)

Szakmai – baráti megemlékezés

Az elemi iskolát Göncön, a polgári iskolát Abaúj szán -
tón végezte. A négy gyermeket nevelő apa napszámból
tartotta fenn családját. Béla fia jó tanulmányi ered-
ményével kitűnt társai közül, s tanárai tanácsára felvették az egri érseki tanító -
képzőbe. Bár jó tanulmányi eredménye miatt ösztöndíjas volt, az nem fedezte a
tanulással járó költségeket. Már másodévesen ministrálással, temetéseken való
kántorkodással, korai miséken való orgonálással pótolta a hiányzó anyagiakat.
Végül is 1941-ben az egri érseki tanítóképzőben tanítói és kántori oklevelet
szerzett. Nem tudható, hogy miért választotta a gyógypedagógiai hivatást. Diplo -
máját – élve egri pénzkereseti módszerével – 1944-ben szerezte meg a Gyógype -
dagógiai Tanárképző Főiskolán. Még ez évben behívták katonának. Fogságba
esett, de szerencsés körülmények folytán 1945. július 31-én Ceglédnél szabadult.
(Tudomásom szerint „meglépett” a konvojból.) 

1947-ben a VKM (Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium) a debreceni kise -
gítő iskola tanárává nevezi ki, de két év múlva már az egri kisegítő iskola meg -
szervezésével és igazgatásával kellett foglalkoznia.

1949-ben a Művelődésügyi Minisztériumba kerül, ahol beosztásának megfe -
lelő en több intézetet szervez, így pl. Pomázon, Sopronban, Velencén, Zala szent gró -
ton, majd később Rumban stb. Ezek után a csobánkai intézetben lesz
internátusvezető.

1955-től a szentendrei gyógypedagógiai osztály megszervezésével és veze té -
sével bízták meg, majd egy év múlva már intézetvezető tanár a Siketnémák Bu -
da pesti Intézetében 1960-ig.

1960-tól a Minisztérium gyógypedagógiai osztályának főelőadója, majd
1963-tól a budapesti Nagyothallók Iskolájának igazgatójaként megbízzák az
építendő bentlakásos Nagyothallók Intézete beruházásának szakmai szempontú
irányításával és az intézet megszervezésével. Kideríthetetlen fondorlatok folytán
mégsem őt nevezik ki igazgatónak. 

1968-tól a fővárosi Művelődési Osztály kinevezi a gyógypedagógiai ágazat
vezető-szakfelügyelőjévé. 
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1972-ben már a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanszékvezető docen -
seként a főigazgató helyettesi beosztásban találjuk, s ezek mellett kapta meg a
megbízást a Damjanich utcai épületegyüttes felépítésének irányításával, szakmai
felügyeletével.

1982-ben „nyugalomba vonult”, de a Színművészeti Főiskolán még folytatja
a beszédtechnikai oktatásban való közreműködését, amelyet annak idején nagy
élvezettel és odaadással végzett az országszerte elismert, tragikus sorsú logopé-
dussal, Montágh Imrével.

Pályafutásom alatt sok kiemelkedő gyógypedagógussal hozott össze sorsom,
de legnagyobb befolyást két kiváló képzettségű tanárember - Sziklay Béla és
Göllesz Viktor - tudása, tanítása, pályakezdésem önzetlen segítése és későbbiek-
ben mindkettőjüknél kialakult igaz barátságunk gyakorolta rám. 

Osztály- és pályatársai szerint kitűnő tanulmányi érdemjegyei és már fiatal
szakemberként is folytonos kényszere az új lehetőségek, változatosságok kere sé -
sére az ebbéli tulajdonságai szinte előre jelezték környezete és felettesei számára,
hogy rövidesen helye lesz a pályán működő szakemberek „tisztikarában”. Ez így
is történt. A fenti életrajzi adatok is bizonyítják sokoldalúságát, s azt, hogy nem
egy szűk szakterület művelője volt, hanem a korabeli klasszikus gyógypedagógia
minden szakágában bizonyította tehetségét. Szinte a szakma minden területén
tudták a vezérkarban tehetségét hasznosítani. A mai szóhasználattal mondhatjuk,
hogy menedzseri képességgel is rendelkezett. Szerette a változatosságot, az új és
újabb feladatokat. A gyakorlat „tudósa” volt, aki a szakágak minden területén
otthon érezte magát. Akár értelmi-fogyatékosokról, akár látás-, vagy hallássérül-
tekről, akár beszédhibásokról volt szó. E témákban tudott segítséget nyújtani az
érdeklődőknek. Nekem szerencsére többször volt alkalmam erről meggyőződni.

Volt benne valami művészi hajlam, ami csodálatos hanggal, orgánummal pá -
ro sult. Mimikája, dinamikus gesztikulációja, a hangjával való szinte színészies
zsonglőrködése sokunkat megigézett. Egy OSZK-n Montágh Imre volt a hálótár-
sunk, s míg Sz. Béla a folyosóra kilépve egy dalocska dúdolásába kezdett, meg -
szólalt Imre, ezt a hangot utánozni nem lehet, csak irigyelni. Ő tudta, milyen előny
ez a beszédjavítóknak. Nem csodáltam, hogy a fővárosi siketek osztályaiba belép -
ve mindig kitörő örömujjongásban volt „részünk.” Pedig a hangját nem is hallot-
ták, de a színészi teljesítményt nagyon élvezték. Szeretett tanítani, tágra nyitott
szemmel csüngtek rajta a gyerekek. Egy szemrebbenéssel fegyelmezett. Mástól
nem láttam hasonló tanítási órákat. 

Kitűnő szervező volt. Tárgyalópartnereit az első mondatok után megnyerte
nyíltságával, humorával. Sokszor volt e tulajdonságára szüksége. Volt munkatár-
sai állítják, hogy Bárczi Gusztáv és őnélküle az ötvenes évek nagy gyógypedagó-
giai előrelépése, fejlődése nem következett volna be. Kastélyok, elhagyott főúri
udvarházak, nagyobb épületek kerültek a gyógypedagógia és a gyermekvédelem
birtokába. Biztos vagyok benne, hogy ez elsősorban Sziklay Béla említett szer -
vezői képességének és személyes tárgyalói adottságának köszönhető. Ezt
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ismerték fel felettesei, s azért volt ő alkalmanként több iskola, intézmény,
építésének, beruházásának szakmai felügyeletével és intézmények szervezésével
megbízva, amelyeknek feladatait kifogástalanul el is látta.

Gölesz Viktor – eléggé „kritikus időben” – kezdeményezett és 1972-ben
megalakult és hivatalosan bejegyzett Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének
Sziklay Béla is alapító tagja volt, sőt az Egyesület első főtitkárának őt választot-
ták: Választott tisztségében végzett tevékenységét is az ország gyógypedagógu-
sainak elismerése kísérte.

Szerintem nem szakirodalmi tevékenységének köszönhetően lett megbecsült,
elismert gyógypedagógus. Nem író, cselekvő ember volt. Akkor írt, ha körül mé -
nyek, követelmények rákényszerítették. De azért említsünk meg néhány fonto -
sabb munkáját: 
– Szakdolgozatát a vakok képzetvilága és a zene címmel írta,
– Szerkesztője volt A Minisztérium gyógypedagógiai utasításainak, ren-

deleteinek 1950-51-ben,
– Három fontosabb művét ismerjük a hallási fogyatékossággal kapcsolatban,
– Négy tanulmánya az értelmi-fogyatékosok oktatási, szociális problémáival,

rehabilitációs gondjaival, valamint a pályaválasztással foglakozik,
– Három dolgozat a korszerű irányítás, vezetés, ellenőrzés, beiskolázás

témakörében ad útmutatást. 
Az általa közölt szakirodalomra még ma is található hivatkozás.

Több tankönyve jelent meg. Így például:
– Tankönyv a gyógypedagógiai iskolák 3. osztálya számára. (Tankönyvkiadó

Bp. 1952.)
– Tankönyv a gyógypedagógiai iskolák 4. osztálya számára. (Tankönyvkiadó

Bp. 1952.)
– Olvasókönyv a süketek 7. osztálya számára. (Tankönyvkiadó Bp. 1960.)
Szerkesztett tankönyvek: (Fővárosi Pedagógiai Intézet Bp. 1972.)
– Történelem a kisegítő iskolák 7. osztálya számára.
– Nyelvi ismeretek programozása a kisegítő iskolában.
– Számolás-mérés a kisegítő iskola 4. osztálya számára.
– Irodalmi olvasmányok a kisegítő iskola 7. osztálya számára.
– Környezetismereti munkafüzet a kisegítő iskola 1. osztálya számára.

Hiányérzettel zárom a Sziklay Béláról írt megemlékezésemet. Egyrészt a szűkös
terjedelem miatt sok minden kimaradt ebből a visszaemlékezésből. Másrészt
hiány zott a hasonló „tudós élenjáróinknak” eleddig köreinkben megszokott teme -
tési szertartása. Bár ez nem az Egyesületen, a Főiskolán és kollégáin múlott,
végrendeletében a szülőhelyén átfolyó Hernád vizébe kívánta szóratni hamvait.

Révay György 
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